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Testvérvárosunk lett Torda
Ünnepélyes keretek között írták alá március 16-án az erdélyi Tordán a Torda és Kiskunfél-
egyháza város testvérvárosi kapcsolatát igazoló okmányt. A dokumentumot Stefanie Tudor
Torda, valamint Kapus Krisztián Kiskunfélegyháza polgármestere szentesítette kézjegyével
a városháza dísztermében. 

A városi delegációk tagjai és a két
polgármester kölcsönösen meg-
ajándékozták egymást, majd áta-
dásra került egy magyar zászló is,
mely a városháza dísztermében
kapott helyet. A városi delegáció
tagjai Tordán, a központi magyar
temető honvéd sírkertjében em-
lékeztek meg a II. világháborúban
elhunyt hősökre. Felavatták a hősi
halált halt kiskunfélegyházi ka-
tonák emléktábláját.     Folyt.2. o.

Az önkormányzat is részt vesz az Új Széchenyi Terv
keretében meghirdetett „Nevelési intézmények fej-
lesztése” című DAOP-4.2.1.-11 kódszámú pályázatán,
melynek sikere esetén 210,5 millió forintot költhetne a
Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvoda, Móra Fe-
renc utcai telephelyének felújítására, korszerűsítésére,
három csoportszobával, valamint tornaszobával törté-
nő kapacitásbővítésére – határozott március 13-ai ülé-
sén a város képviselő-testülete.

A város a megvalósításhoz szükséges előirányzathoz a
pályázat benyújtásával 95 % mértékű 200 milliós támo-
gatási összeget igényel, amelyhez 10.527 millió saját
erő szükséges. Az előzetes egyeztetésekre való tekintet-
tel, a három csoportszobával történő bővítés lakossági
igényeken alapul. Folytatás a 3. oldalon.

Száznegyvennégymillió forintot fordíthat a Petőfi
lakótelepi és az Attila utcai távhőrendszer korsze-
rűsítésére a Dunaújvárosi Hőszolgáltató Kft. 

A cég a fejlesztésre szánt pénz felét az Új Széchényi
terv „Távhő-szektor energetikai korszerűsítése”
című pályázatán nyerte.  A fennmaradó 72 millió fo-
rint 50 százalékát a Dunaújvárosi Hőszolgáltató Kft.

fizeti ki, a másik 36 milliót a fűtőmű 10 éves bérleti
díja fedezi. A tavasszal kezdődő munkálatok során
megvalósul a Petőfi lakótelep és az Attila utcai pri-
mer távhővezetékeinek teljes körű cseréje, valamint
az Attila utca kazánházainak összevonása kazán-
cserével - tudtuk meg Kapus Krisztián polgármes-
tertől.

Részletek a 2. oldalon. 

Idén is sok félegyházi érezte fontosnak, hogy méltóképp emlékezzen meg az 1848/49-es szabad-
ságharc évfordulójáról. A programsorozat a volt Helyőrségi Klub udvarán felállított Bem szobornál
vette kezdetét. A városi ünnepségnek a Petőfi tér adott otthont.                     Folytatás a 3. oldalon.

Testnevelői konferencia

„A mindennapos tanórai testnevelés
felmenő rendszerben történő bevezetése a
közoktatásban” címmel tartottak szakmai
– módszertani tanácskozást március 13-
án, a Városházán. 

A rendezvény szervezője a Magyar Test-
nevelő Tanárok Országos Egyesülete Kis-
kunfélegyházi Szervezete, a polgármesteri
hivatal Művelődési, Oktatási, Vallásügyi,
Ifjúsági és Sport Irodája volt. A  tanács-
kozást Kapus Krisztián polgármester nyi-
totta meg. A köszöntő után Prof. Dr. Istvánfi
Csaba, a MTTOE elnöke adott át elismerő
oklevelet tíz esztendős munkájának ju-
talmául Niko-licsné Szabó Erikának, a
MTTOE helyi vezetőjének. Ezt követően
Balla László alpolgármester, Prof. Dr.
Istvánfi Csaba, Varga András, az MTTOE
alelnöke, Takács Zoltán, az MTTOE el-
nökségei tagja, Dr. Szalay Piroska, a Sem-
melweis Egyetem Testnevelési és
Sporttudományi Karának egyetemi do-
cense, Mester Ernő, a Kiskunfélegyházi
KÖÁI igazgatója, a Városi Di- áksport Bi-
zottság elnöke, önkormányzati képviselő
tartottak előadásokat a mindennapos testn-
evelés bevezetésének lehetősé- geiről,

Közlöny

144 millió a távhőrendszer korszerűsítésre

Új csoportszobák 
a Móra óvodába

A szabadságharcosok 
emlékezte
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Folytatás az 1. oldalról.
Az utóbbi években a lakótelepen élők tapasz-
talhatták, hogy nem múlik el év a közterületen
futó távhővezetékek javítása nélkül. A törések
jellemzően a fűtési szezon elején következnek
be. Az alkalmi javítások lényegesen drágábbak,
mint egy jól előkészített tervszerű rekonstruk-
ció. A csőcsere több évtizedes zavartalan mű-
ködést garantálhat, illetve jelentős hőenergia
megtakarítást is eredményez. A munkálatok
költségeinek fedezésére jó alkalmat kínált az Új
Széchenyi Terv „Környezet és Energia Ope-

ratív Programja”. A Dunaújvárosi
Hőszolgáltató Kft. pályázata sikeresnek bi-
zonyult. Az önrész felét, azaz 36 milliót a cég
biztosítja, a másik felét fűtőmű 10 évi – az
önkormányzatnak járó – bérleti díjából fedezik.
Ebből az összegből eddig minden évben a
fűtőműben különféle beruházásokat hajtottak
végre. A 144 millió Ft + ÁFA értékű
értéknövelő beruházás gyakorlatilag önkor-
mányzati „guruló forint” nélkül valósul meg-
tájékoztatta a Félegyházi Közlönyt Kapus
Krisztián polgármester.

Korszerűsítik a Petőfi lakótelepi 
és az Attila utcai távhőrendszert  

„Elég a kiszolgáltatottságból!”

Városunk volt a második állomása annak a civil
kezdeményezésnek, mely március 10-én indult
Szarvasról. 

A szervezők mintegy 600 kilométeres útvonalon –
amely a szakrális és történelmi helyeket halad át –
kívánja hívni az ország lakosságának a figyelmét a
hazánkban kialakult helyzet tarthatatlanságára.
Hagyományőrző szakrális jelképet, a „véres kardot”
hordozó mozgalom egységre kívánja szólítani a ma-
gyar népet. Tegyen valamit a saját sorsa érdekében,
ne tűrje közönyösen a kiszolgáltatottságát. Saját
hazánk koldusai lettünk. Pártoktól, politikusoktól,
külföldi érdekektől mentesen, kezünkbe vesszük
sorsunkat. A politikusok hibás döntései miatt ke-

letkezett államadósság és a kiárult állami tulajdon
miatt feleljenek anyagilag, erkölcsileg és jogilag.
Tisztességes jogszabályok alapján induljon eljárás
ellenük – foglalta össze mozgalmuk célját Szerencsi
Zoltán, Csákvári Lajos szervező.

Vágó Gábor, az LMP országgyűlési képviselője tar-
tott sajtótájékoztatót március 11-én a vásártéren,
melynek apropóját a most induló „Népszavazás
2012: Elég a kiszolgáltatottságból!” aláírásgyűjtés
adta.
Vágó Gábor elmondta, március 11-től Félegyházán
is mindenki részt vehet abban, hogy visszaszerez-
zék a munkavállalók, diákok és nyugdíjasok jogait
és jogos járandóságát.  A Fidesz-kormány nehéz
gazdasági helyzetben az elviselhetetlenségig fokozta

az emberek kiszolgáltatottságát. Megkurtította a
munkanélküli segélyt. Végtelen hosszú próbaidővel
alázza meg a munkavállalókat, akik már szabad-
ságuk kivételéről se dönthetnek szabadon. 16 évesen
szélnek eresztenék a gyerekeket az iskolából, hogy
több ezer tanárt ki lehessen rúgni. El akarják venni
visszamenőlegesen a jogszerűen megszerzett nyug-
díjat is. Ennek a népszavazásnak hatalmas lesz a
tétje, arról kell döntenünk, hogy milyen irányba
menjen Magyarország –hangsúlyozta Vágó Gábor.

„Véres kardot” hoztak 

Megakadályozták 
a tartálylopást
Napi járőrözése során
március 9-én, a koradél-
utáni órákban Tóth Lász-
ló a Kiskunfélegyházi
Mezei Őrszolgálat mun-
katársa az első kerület-
ben észlelte, hogy idegen
jármű kanyarodott ki az
egyik tanyáról, amelyet
telephelyként is használt
a kiskunfélegyházi vál-
lalkozást működtető tulajdonosa. 

Az igazoltatás és a tulajdonossal való egyeztetés
során kiderült, hogy senkinek sem adott engedélyt,
vagy megbízatást arra, hogy a tulajdonában lévő
tartályokat elszállítsa, vagyis kiderült, hogy lopás-
sal állt szemben a mezőőr. Az elkövetőt és a gép-
járművet a rendőrkapitányság munkatársainak
kiérkezéséig a helyszínen tartotta, akik őrizetbe vették
az elkövetőt, és megindították ellene az eljárást  –  nyilat-
koztaCsáki Zsolt, a Mezei Őrszolgálat vezetője. 

Mihalovics Péter miniszteri biztos tartott előadást
március 7-én városunkban, a helyi Diákparla-
mentben. A téma a Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium Új Nemzedék Jövőjéért Programjá-
nak „Országjáró” bemutatása volt. Az előadás előtt
a tagság megválasztotta a városi diákparlament el-
nökét. A tisztet Deák Viktória tölti be.

Mihalovics Péter a kormány ifjúságpolitikai keret-
programjával kapcsolatban elmondta, az Új Nem-
zedék Jövőjéért Program a kormány ifjúságpolitikai
keretprogramja, amely a további intézkedésekhez
nyújt támpontot. Azonosítja azokat az általános
célokat és eszközöket, amelyek segíthetnek mind-
annyiunkat abban, hogy egy olyan Magyarország-
ban éljünk, ahol a fiatalok törődnek hazájukkal, és
pontosan tudják azt is, hogy hazájuk is törődik velük.
A program a 14-35 éves korosztály problémáira
próbál választ adni és megoldást nyújtani. Ez a ko-
rábbiakhoz képest az ifjúsági időszak tágabb értel-
mezését jelenti, hiszen a tanulási időszak kitolódása,
az első diploma megszerzésének ideje, illetve a mun-
kába állás egyre későbbre tolódik a fiatalok életében.

A korosztályt érintő problémák feldolgozása után
négy beavatkozási területet rajzolódott ki a prog-
ramban, ezek az Állampolgárság, az Otthon, a Kar-
rier és a Szabadidő. A keretprogram az e területeket
érintő problémák felismerését, leírását, a célok meg-
határozását és a megoldási javaslatokat tartalmazza.

Deák Viktória a helyi diákparlament elnöke

Zavartalan
együttműködés
Kiskunfélegyházán és a kistérség néhány telepü-
lésén a betegek hétvégi és éjszakai ügyeleti ellátását
a budapesti székhelyű Emergency Service Kft. látja
el 2007 óta. 

Az elmúlt években a város nehéz gazdasági, anyagi
helyzete miatt előfordult, hogy a kiskunfélegyházi
önkormányzat néhány havi hátralékkal bírt a szol-
gáltatást nyújtó társaság felé. Az elmúlt hetekben az
egyeztető megbeszélések eredményeként megál-
lapodás született a szolgáltató és az önkormányzat
között, mely értelmében a félegyházi önkormányzat
eddigi, háromhavi hátralékát március 14-éig ki-
egyenlíti a kft-nek.
Dr. Nánási Éva, Kiskunfélegyháza aljegyzője el-
mondta, hogy az Emergency Service Kft-vel az
évek alatt kialakult jó kapcsolat segít abban, hogy
egy-egy problémásabb, nehézségekkel terhelt gaz-
dasági időszakot is békés úton, a meghatározott ha-
táridők betartásával sikerüljön áthidalni. A részlet-
fizetés lehetősége is az egymás iránti bizalom kife-
jezése volt, és a megbeszélt határidőnél előbb, már-
cius 6-án az utolsó számla is kiegyenlítésre került.

Óvodabővítésre
pályázik a város
Folytatás az 1. oldalról.  
A kapacitásbővítés még a bölcsődei helyzeten is
sokat javíthatna, mert jelenleg a három évet
betöltött gyerekek is a bölcsődében maradtak,
mivel az óvodákban nem volt elég hely, így vi-
szont a bölcsődei férőhelyek is túltelítettek. A je-
lenlegi túlterheltség csökkentése érdekében a
Szegedi útról kb. 18-20 kisgyermek, a Bercsényi
utcából 10-12 kisgyermek áthelyezésével lehet
számolni. Szabad kapacitásként 43-45 kisgyer-
mek elhelyezésére marad lehetőség, akik óvodai
helyhiány miatt jelenleg a bölcsődékbe járnak
három éves koruk ellenére.
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Országos Mazsorett Fesztivál-díjat kapott Félegyháza 

Kiskunfélegyházának ítélték oda a 2011-es
év Országos Mazsorett Fesztivál-díját – je-
lentették be a Váci Országos Mazsorett Fesz-
tiválon. 

A Magyar Fúvószenei- és Mazsorett Szövet-
ség 2011-ben 12 fesztivált bonyolított le az or-

szág különböző területein a rendező szervek-
kel közösen. A fesztiválra érkező csoportok és
a zsűri pontozták a fesztivál szervezettségét,
hangulatát. A XIII. Kiskun Országos Mazso-
rett Fesztivál a Hajdúböszörményi Fesztivál-
lal közösen 48 – 48 pontot ért el az elérhető
50-ből, így Ők lettek a legjobbak. A díjat már-

cius 31-én veheti át Jankovszki Zoltánné, a
mazsorett együttes művészeti vezetője Dohos
László elnök úrtól a Kiskunfélegyházi Mazso-
rett Együttes 20 éves Jubileumi Gála műso-
rán. A sikeres rendezvényért ezúton is kö-
szönet a szülőknek, segítőknek!

Kilencven évesek lettek
Kilencvenedik születésnapját ünnepli márciusban
Vas Pálné, és Kis Lajos, akiket Kapus Krisztián
polgármester, Balla László alpolgármester, illetve
Szamosi Endre önkormányzati képviselő köszön-
tött otthonukban a jeles évforduló alkalmából. Az
idős hölgy és úr a virág mellé egy oklevelet is
kapott, melyet Orbán Viktor, Magyarország mi-
niszterelnöke látott el kézjegyével. 

Vas Pálné 1922-ben született, az elemi iskola el-
végzése után felsőruha-készítő szakmát szerzett. A
bajai fehérneműgyárban dolgozott 25 évig. Nyugdí-
jasként Kalocsán a papi öregek otthonában tevé-
kenykedett. Férjét 1987-ben veszette el, majd 1988-
ban Kiskunfélegyházára költözött. Két fia, négy un-
okája és egy dédunokája van.
Kis Lajos 1922-ben született, egy pék dinasztiában.
Maga is a pékműhelyben dolgozott a hadifogság
után. Házasságából két lánygyermek született,
egyikük Kaposváron, a másik Budapesten él. Lajos
bácsi Kaposváron élő lánya egyetemi tanárként dol-
gozik. A családban rajta kívül még három egyetemi
tanár van, kettő Kaposvárott, míg a harmadik Pé-
csen tanít. Lajos bácsi jó egészségnek örvend, sza-
badidejében gyakran fejt rejtvényt, hogy szellemi
frissességét is karban tartsa.

A szabadságharcosokra emlékeztünk

Testvérvárosunk lett Torda

Folytatás az 1. oldalról. 
A város oktatási intézményeiben március 14-én ren-
deztek ünnepségeket az 1948-49-es forradalom és
szabadságharc 164. évfordulója tiszteletére. A fenn-
állásának 50. évfordulóját ünneplő közgazdasági
szakközépiskola diákjai a városházán tartották meg
hagyományos iskolai rendezvényüket. A Móra Fe-
renc Gimnáziumban Juhász István tanár, városunk
díszpolgára emlékezett meg a szabadságharc leg-
kiválóbb katonáiról, tábornokairól. A rendezvény
koszorúzással zárult. A városi rendezvény március

15-én a volt Helyőrségi Klub udvarán kezdődött,
majd a Petőfi-szobornál folytatódott. Az ünnepi
beszéd előtt a pártok, az intézmények, a társadalmi
és civil szervezetek képviselői helyezték el az em-
lékezés virágait a költő szobránál. A felnőttkorba
lépő fiatalokat Kapus Krisztián polgármester, or-
szággyűlési képviselő köszöntötte, és adta át az erre
az alkalomra készített emléklapokat. Közremű-
ködtek a Kiskunfélegyházi Szakképző Intézmény
és Kollégium Közgazdasági Szakközépiskolájának
diákjai.

Folytatás az 1. oldalról.
Szívélyes fogadtatásban részesült az a két félegy-
házi delegáció, amely március 14-én utazott az
erdélyi Tordára. Az első napon orgonakoncertet tar-
tottak számukra az ótordai református templom-
ban. A városi delegáció Mircea Irimie Vicenţiu, Tor-
da alpolgármesterével egyeztetett a két település
kapcsolatairól, annak lehetőségeiről. Másnap a
Phare pályázati forrásból megújult tordai sóbányát
tekintették meg a félegyházi képviselők. A KÖÁI
diákjai szavaló versenyen vettek részt a Jósika
Miklós Elméleti Líceumban. Az ünnepi megem-
lékezésre a helyi római katolikus templomban ke-
rült sor. A félegyházi gyerekek szívhez szóló előa-
dása könnyeket csalt a tordai emberek szemébe. A
rendezvény a református parókia udvarán foly-
tatódott, ahol megkoszorúzták Petőfi Sándor szob-
rát. Az ünnepséget a Tordai Daloskör előadása szí-
nesítette.
A testvérvárosi okmányt március 16-án a tordai
városháza díszteremben Stefanie Tudor és Kapus
Krisztián polgármester írta alá. A nap második hi-
vatalos rendezvénye a tordai mezőgazdasági líce-
um, és a kiskunfélegyházi középiskola közötti
együttműködési megállapodás aláírásával foly-
tatódott. A félegyházi diákok ez idő alatt a tordai
sóbányába, majd Kolozsvárra látogattak. A városi
delegáció tagjai Tordán, a központi magyar temető

honvéd sírkertjében emlékeztek meg a II. világ-
háborúban elhunyt hősökre. Felavatták a hősi halált
halt kiskunfélegyházi katonák emléktábláját. Don-
gó József önkormányzati képviselő, aki dédnagy-
apját veszítette itt el, köszöntőjében megidézte
alakját. A szervezetek megkoszorúzták a leleplezett
félegyházi emléktáblát. A kolozsvári magyar kon-
zul elcsukló hangon méltatta Erdély és a magyar-
ság hőseit. Ficsór József nyugalmazott polgár-
mester méltatta Pataky József munkásságát és
megköszönte a félegyházi hősök neveit feltáró
munkáját, majd a tisztelet jeléül Gyenes Attila ön-
kormányzati képviselővel közösen szalagot kötött
a Tordai Honvéd Hagyományőrzők zászlajára.



Váradi Ákos és Barna Pap Bianka 
jutott a megyei döntőbeProgramajánló

Művelődési központ:
Március 24., szombat 16 óra: Mazsorettör-
téneti kiállítás megnyitója az aulában.
18 óra: Zenebarátok tavaszi hangversenye.
Március 25. vasárnap 9.30-15 óra: KHTK
Sakkszakosztály NB II. bajnoki mérkőzése.
Március 28., szerda 18 óra: Közéleti Be-
szélgetések sorozatunk vendége: Jankovszki
Zoltánné, a 20 éves Mazsorett együttes ve-
zetője.

Hattyúház
Mazalin Natália alkotásaiból nyílik kiállítás
március 23-án 17 órakor a Hattyúházban. A
tárlatot Szabó Ildikó művésztanár nyitja meg,
közreműködik Zoltán Zoltán és jazz együt-
tese.

Szakmaközi Művelődési Ház

Március 25.: „Anyám Fekete Rózsa” Nem-
zetközi Vers- és Prózamondó Verseny Tiszán-
túli, Duna-Tisza köze és Újvidék magyarlakta
területeit érintő versmondó találkozó.
Március 31., 9-18 óráig: Számítógépesek
találkozója.

A Holló László-díj kuratóriuma két elismerést
osztott ki a nagy festő születésének 125. évfor-
dulója kapcsán rendezett emléknapon a Kiskun
Múzeumban március 7-én. Komiszár János deb-
receni festőművész és közíró, a kuratórium tag-
ja ünnepélyes keretek között először Walter Gá-
bor kecskeméti festőművésznek, majd a félegy-
házi Holló László Képzőművész
Körnek adta át a díjat és az
értékes ajándékokat.

A Kiskun Múzeum kiállítótermé-
ben Walter Gábor remek képsora
látható, s bár sorolják őt az ún. „al-
földi festők” közé is, mégis a sokol-
dalúság, a tehetségét minden témá-
ban megmutató művészek között
tarthatjuk nyilván. Ebből adott íze-
lítőt ezen tárlata is, mellyel szinte
keresztmetszetet mutatott
témái sokszínűségéből. A
látványelvű festészet mellett
kötelezte el magát, alkotásai hordozzák
a tájszeretetet, a humánumot, a széles ívben értel-
mezett realista látás- és megjelenítési módot.
A harmonikus, az otthonosság érzetet kínáló,
napfényben fürdő „szépen festett” tájképei több
tájegységet ölelnek fel Ausztriától az erdélyi tája-
kig; az Alföld tágas térségének ízétől a tengerpart
nyújtotta élményekig. Sokszor a napfény lép elő
főszereplővé képein, mely a mostani kiállításon is
tetten érhető. Walter Gábor művészete, festészete
elsősorban az érzelmekre ható, harmóniát,
békességet hordozó és örömöt kifejező.
A Szakmaközi Művelődési Házban megnyílt
Holló köri tárlaton egy egész más jellegű, de rop-
pant kifejező kiállításra csodálkozhattak rá az
érdeklődők. 34 alkotót összefogni, valamiféle
egységes képanyagot kívánni tőlük, lehetetlen

vállalkozás. Ezért választották az
egyetlen olyan megoldást a
rendezők, (Szabó Ildikó, Lantos
Szabolcs) amely telitalálatnak bi-
zonyult. A „Nagy utazás” címet
viselő jubileumi tárlat az utazás
szimbólumára épít. Minden kiál-
lító egy-egy bőröndbe helyezte el
munkáját, illetve néhány művet
vasúti zászlóval takartak le. A
megnyitón - gitárjáték közben -
egyfajta akció, vagy performance
keretében középiskolás diákok nyi-
togatták ki ezeket a bőröndöket,

fokozatosan láttatva a közönséggel a mű-
veket. Az alkotások, az alkotók jellegzetes stí-
lusában, témájában készültek. Nagyon szépen
emlékeztek meg ezen az évfordulón a kör elhunyt
tagjairól is. Az ún. Emlékfalon nyert elhelyezést
Göblyös Simon, Terescsényi Endre, Bodor Mik-
lós, valamint Dulity Tibor egy-egy műve ugyanc-
sak kofferben.
Az alkotók közül egyesek csupán csak belehe-
lyezték a bőröndjükbe képüket, tárgyukat, műal-
kotásukat, míg néhányan ennél többet is tettek.
Alkotásaikkal gondolatokat ébresztettek mintegy
megerősítve, továbbgondolásra késztetve a nézőt
az utazáshoz kapcsolódó szimbólumrendszerben.
Feltűnő, nem közönséges kiállítás, de roppant
szellemes.                                                          RF

Holló-díjasok tárlatai

A fényben járó…
A fenti címet viselte az a kiállítás, mely március
9-én nyílt a művelődési központ aulájában.
Barkos Beáta képzőművész tűzzománc művei-
ből nyíló tárlatot - melyen olajfestményeket is
találhattak az érdeklődők -, maga az
alkotó mutatta be néhány mondattal.

Nagy szakmabeli tudás, de
elsősorban a képek hordozta misz-
tikus mondanivaló jellemezte a kiál-
lított anyagot. A tűzzománc képek
(de a festmények is) ragyogó színei,
formáinak hullámzása nyomán

egyrészt szinte izzanak az
alkotások az érzelmek magas
hőfokán, másrészt szépen
előhívják az elébük álló né-
zők lelkéből a transzcen-
denciát.

Érdekes a kereszt és a
magyaros motívu-

mok összekap-
csolása, de a
bemutató „sztárja”
kétségkívül a meghívó papíron is
szereplő gyűrt anyagot utánzó
nagyszerű testetlen angyalfigura
(ha akarjuk). Kiváló az anyag el-

rendezése is. Elgondolkoztató,
érdekes kiállítás.          

A városi könyvtár adott otthont március 9-én
a Szűts József Szavalóverseny területi for-
dulójának. A versenyen az általános iskolák
alsó- és felső tagozatos diákjai adtak számot
felkészültségükről és tudásukról.

Helyezettek, alsó tagozat: 1. Váradi Ákos
(KÖÁI József A. Ált. Isk.), 2. Gulyás Regina
(Const. Int. Móra F. Katolikus Iskolája). Eb-

ben a kategóriában 3. helyezést nem adott ki a
zsűri. Felső tagozat: 1. Barna Pap Bianka (Mó-
ra F. Gimnázium), 2. Pintér Ágnes (Darvas J.
Ált. Isk. és EPSZ), 2. Katona Erzsébet (Darvas
J. Ált. Isk. és EPSZ), 3. Bodor Anikó (KÖÁI
József A. Ált. Isk.). Március 24-én a Szűts Jó-
zsef megyei szavalóversenyen városunkat az
első helyezettek képviselik.

-munkatársunktól-

BallaDAllamok,
közkívánatra
BallaDAllamok címmel tartottak emlékműsor, im-
máron másodszorra a Móra Gimnázium diákjai
március 13-án a művelődési központban. Az iro-
dalmi esttel 195 éve született és 130 éve elhunyt
magyar író, Arany János emléke előtt tisztelegtek
az előadók és a szervezők.

Az est közreműködői, tanárok: Juhász István, Kará-
csonyi Melinda, Bozóné Rosta Eszter, Fekete
Zoltán, Szolnokyné Kovácsik Zita, a Móra Gim-
názium tanárai, Tar Sándor (Tiszakécske, Reformá-
tus Gimnázium). Zenekar: Dankó Dániel (11/E),
Marschalek Eszter (11/A), Mindszenti Lili (10/A),
Jankovszki Réka (9/A), Hegyi Bence (volt Mórás
diák). Néptáncosok: Gulyás Eszter (11/E), Bodnár
Zsófia (11/E), Bognár Zsolt (11/E) Mórás diákok és
Gulyás Gergely (Constantinum Gimnáziuma).
Mozgásszínház: Nagy Dávid, Cserkó Fanni, Csikós
Judit (9/D),  Nagy Renáta (10/D), Réczicza Noémi
(7/E), Schmidt Réka, Nagy Ákos, Enyedi Miklós,
Szmilkó Anna, Kovács Zsófia, Kormányos Adrián,
Zsubori Johanna (10/A), Karsai Kamilla (10/B),
Rádi Renátó, Kőrösi Roland (11/A), Vörös Virág,
Luchmann Gabriella, Tóth Dávid (11/B), Polyák
Dániel, Rádi Katalin (12/A).
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Maratoni futónk Afrika tetején
A Tanzánia és Kenya határán emelkedő Kili-
mandzsáró az 5895 méteres Kibo-csúccsal (vagy
Uhuru-csúcs) Afrika legmagasabb hegye. A
kráterperem legmagasabb pontja sokáig I. Vil-
mos német császár nevét viselte, de az ország
1961-es függetlenségének kikiáltását követően
Uhuru-csúcsra keresztelték, ami helyi nyelven
annyit tesz: a “szabadság csúcsa”. A napokban
Nagy Sándor, városunk közismert sportolója is
megfordult Afrika tetején.

Nagy Sándor nevét nem csak félegyházi, hanem
az ország maratonistái is jól ismerik. A több mint
negyedszázados sportpályafutása során számta-
lan hazai versenyen állt rajthoz, néhány éve New
Yorkban a fogyatékkal élők kísérőjeként tel-
jesítette 42,195 kilométeres távot, de Dél-Fran-
ciaországban is futott már félmaratont. A hegy-
mászás sem idegen tőle, hisz 2000-ben feljutott
Ötztaal Alpokban található 3606 méter magas
Similaun csúcsra. A tervek között szerepelt az Al-
pok legmagasabb pontja, a 4810,9 méter magas
Mont Blanc meghódítása, de végül a nálánál
1084,1 méterrel magasabb Uhuru-csúcsra esett a
választása.
Repülőgépünk Nairobiban landolt, majd innen
indultunk autóbusszal a tanzániai Arusha váro-
sába. A tizenkét főt számláló „mini-expedíciónk”
másnap reggel vágott neki a Fénylő Hegy meg-
hódításának. A Mashame-kapunál, a Kilimand-
zsáró Nemzeti Park bejáratánál már vártak ben-
nünket. A regisztráció után Erős Zsolt, hazánk
legismertebb hegymászójának vezetésével, és
négy nagytapasztalattal rendelkező helyi kísérő-
vel vágtunk neki a Maranga-útvonalnak. Egyikük
– saját elmondása szerint – túl van ezerhat-
századik csúcstámadáson is. A felszereléseket és
a csomagokat egy csokornyi, mindig vidám
fekete serpa cipelte, heti 67 dolláros fizetség fe-
jében.
Meredek ösvényünk erdős terepen kígyózott a
hegyoldalban. Az első napon mintegy hat órás
gyaloglás után értük el a 3000 méter magasság-
ban lévő Machame- táborhelyet. Finom vacsorá-
val búcsúztattuk a napot, majd gyorsan nyugo-
vóra tértünk, hogy felkészüljünk az egész napos
lassú menetelésre. A Kilimandzsáró meghódí-
tásához nincs szükség különösebb hegymászó
tudásra. Mindössze jó kondícióra, s persze nem
árt némi túratapasztalat sem. Nekem, mint sport-
olónak tehát az első napi túra nem okozott
különösebb megterhelést – meséli Nagy Sándor.
Másnap is mintegy hatórányit meneteltünk a
Horombo táborig. Az ösvény sziklás talaja, és a
magasság különbség már többet kivett belőlünk.

Itt már a táj is jóval zordabb, hisz 3000 méter
felett egyre kevesebb a növényzet. A hegy elé-
bünk táruló sziklái, a távolban felsejlő havas kür-
tő látványa azonban újabb erőt adott a csapatnak.
A harmadik nap sem pihentünk, ám a több órás
gyaloglás leginkább az akklimatizációt szolgálta.
Ilyen magasságban ugyanis nagyon vigyázni kell
minden hirtelen mozdulattal. A pulzusom nyu-
galmi állapotban például a duplájára szökött, a
hirtelen felállás pedig szédüléshez vezetett.
A negyedik napon érte el csapatunk a 4700 méter
magasságban lévő Kibo táborhelyet. Étkezés,
majd pihenő következett. Éjszaka 11 órakor éb-
resztették vezetőink a csapatot, majd éjfélkor in-
dultunk útnak, hogy meghódítsuk a Fénylő Hegy-
et. A csúcstámadásra öt vezetőnk kísért ben-
nünket. Első állomásunk az 5200 méteren fekvő
Hans Meyer-barlang volt, ami a Kibo kúpjának
lábánál fekszik. Innen egy egészen meredek sza-
kaszon kaptattunk fel a Kibo pereméig, az 5680
méter magas Gillman’s Point csúcsig. A járást a
vulkáni kőzet alkotta talaj nehezítette, bár és sem
éhséget, sem pedig fáradságot nem éreztem. A
kráter peremén végig haladva, úgy két óra múlva
értük el a Kilimandzsáró legmagasabb pontját, az
Uhuru-csúcsot. A látvány felemelő volt. A kris-
tálytiszta égbolton felhőpamacsok úszkáltak, a
gleccserek jegét aranyló fényben fürdette az
afrikai nap. Vezetőink mindössze 25 percet en-
gedélyeztek a bámészkodásra, fényképezésre.
Félő volt ugyanis, hogy elkap bennünket a ma-
gasság-betegség, melynek enyhébb jeleit már
kezdtük is érezni. Lassan elindultunk a lefelé
vezető ösvényen. A táborban kitörő örömmel fo-
gadtak bennünket serpáink, majd a gratuláció
után narancslével kínálták a megfárad, de rend-
kívül boldog csapatot. Ekkor tudatosult bennük,
hogy megcsináltuk! Mi tizenketten. Három nő és
kilenc férfi. Az orvos, a gazdálkodók, az
autószerelő, az építész, a villanyszerelő, a
kiszolgált légionista, és jómagam, a szobafestő
és mázoló.
Két nap alatt értünk le a hegyről a Kilimandzsáró
Nemzeti Park bejáratához. Mashame-kapunál az
Uhuru-csúcs meghódítását igazoló oklevéllel
vártak bennünket.
Mielőtt útnak indultuk, jól megnéztem magam-
nak a Kilimandzsáró hóborította csúcsát. Tudtam
és érzetem, hogy vár már valahol a következő
hegy, melyre fel fogok kapaszkodni – fejezi be
mosolyogva a Kilimandzsáró meghódításról
szóló történetét Nagy Sándor.

-gulyás-

Fotó: Nagy Sándor

Művészeti iskolásaink 
Nyíregyházán
Nyíregyházán járt március 2-án a Kiskun Alap-
fokú Művészetoktatási Intézmény gátéri, kun-
szállási és pálmonostori néptánccsoportja. A
gyerekek a rangos Vécsey-Vásárhelyi Kamara
Néptáncversenyen mérettették meg magukat,
ahol közel negyven műsorszám került színpadra.

A zsűrit elismert szakemberek alkották: Dr. Ratkó
Lujza néprajzkutató, Kökény Richárd, a Magyar
Állami Népi Együttes tánckarvezetője, valamint
Lukács László, a Kecskemét Táncegyüttes művé-
szeti vezetője. Az utazás komoly összefogást, il-
letve szervezői munkát igényelt, amit a zsűri
értékelésében külön kiemelt. Kifejtették, hogy az
iskolában színvonalas szakmai munka folyik, és
szeretnék a tanulókat hasonló rendezvényeken
viszontlátni. Mind a felkészülés, mind maga a
verseny komoly közösségformáló élményt jelen-
tett a résztvevő gyerekeknek és szüleiknek egy-
aránt. A csoportok oktatója és koreográfusa Varga
Andreas.

XV. Országos
Anyanyelvi Nap
Budapesten, a Prá-
ter Általános Iskola
szervezésében már-
cius 3-án rendezték
meg ezt a nagysza-
bású Kárpát-me-
dencei versenyt di-
ákkörösök részére. Az általános iskolás kor-
osztályt Kiskunfélegyházáról a Móra Ferenc
Gimnázium hat évfolyamos diákja, Barna
Pap Bianka képviselte. Dr. Borbélyné Szabó
Katalin tanítványa tavaly már megnyerte a
kiírás szép kiejtési versenyét, ezért Biankának
más kategóriában kellett indulnia.

A Móra Ferenc Gimnázium egyik legtehet-
ségesebb tanulója a vers- és prózamondó kate-
góriát választotta. S ha már elindult – meg is
nyerte! Folytatva ezzel azt a szédületes soroza-
tát, amelyet ebben a tanévben produkált. (Ahol
„rajthoz állt” –mindent megnyert.) A tízfős me-
zőnyben, egy kemecsei, illetve egy nyíregyházi
diák előtt állhatott fel a képzeletbeli dobogó
legfelső fokára Kosztolányi: Pacsirta című
műve részletének elmondásáért. A verseny vé-
gén a zsűri annyira kiemelte a félegyházi mó-
rás diák teljesítményét, hogy a záróünnepségen
újra el kellett mondania választott szövegét az
összes jelenlévő előtt.                               RF
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Orvosi ügyeletek
FELNŐTT ÜGYELET: OMSZ 76/403-104, Városi Kórház 76/801-663,
76/463-222 Kiskunfélegyháza, Fadrusz J. u. 4. földszint. GYERMEKOR-
VOSI ÜGYELET: OMSZ 76/403-104, Városi Kórház 76/463-222 Kiskun-
félegyháza, Fadrusz J. u. 4. Hétközben: 18.00 órától reggel 7 óráig. Fizetett
Ünnepnapokon folyamatos az ügyelet. 
GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET: Március 19-től március 25-ig: KÓRHÁZI
Patika, Fadrusz J. u. 4. Tel.: 76/560-158. Március 26-tól április 1-ig: KÖR-
PATIKA, Kiskunfélegyháza, Attila utca 1. Tel.: 76/ 462-620. Hétfő-péntek:
19-22 óráig ügyelet, 22-7 óráig telefonos készenlét, aktuális telefonszám az
ügyeletes orvosnál. Szombat: 19-22 óráig ügyelet, 22-09 óráig telefonos ké-
szenlét. Vasárnap:9-22 óráig ügyelet, 22-7 óráig telefonos készenlét. 
ÁLLATORVOSI ÜGYELET: Március 24-én és 25-én: Dr. Pesír Zoltán,
Kkfháza, Bessenyei utca 26. (Tel.: 20/3-619-330), Dr. Fekete Miklós,
Kkfháza, Wesselényi u. 13. (Tel.: 20/9-511-955). Március 31-én és április 1-
én: Dr. Horváth Tibor Kkfháza, Mártírok útja 4. (Tel.: 70/338-1097), Dr. Sörös
József, Jászszentlászló, Dózsa György u. 38. (Tel.: 70/6677-188).
GYEPMESTERI TELEP (Csólyosi út) Elérhetőség:06 70/321-05-85,06
70/321-05-84. GYEPMESTERI TELEP (Csólyosi út) Elérhetőség: 06
70/321-05-85,06 70/321-05-84.

Szentmisék: Újtemplom: h-péntek: 7 és 17 óra, szombat: 7, 18 óra, vasárnap 7, 9,
10.30 es 18 óra. Gyászmise: szerda es szombat 8 óra. Ótemplom: h-szo. 7 óra, 16 óra,
vasárnap 7, 8, 9, 10.30, 16 óra. Kalmár-kápolna: vas., 17 óra. Görög katolikus litur-
gia a Kalmár-kápolnában minden hónap második és negyedik vasárnap 18 órakor.

Ótemplom: 
- A keresztjárás régi szép szokását elevenítjük fel az idei nagyböjtben. Ezért
március 24-én délután 3 órára szeretettel hívjuk mindazokat, akik szívesen csat-
lakoznának hozzánk, és imádságos lélekkel kisétálnának velünk a Bankfaluban
lévő emlékkereszthez és vissza. Ezt a közös alkalmat az édesanyákért aján-
lanánk fel. - Március 24. szombaton az esti szentmise után megnyitjuk a 120 éve
született Mindszenty hercegprímásról szóló kiállítást. - Szeretettel hívunk min-
denkit, jövő vasárnap a fél 11-es ünnepi szentmisére, melyet főegyházmegyénk
főpásztora, dr. Bábel Balázs érsek úr fog bemutatni. - Jövő vasárnap országos
gyűjtés lesz a szentföld javára. - Zarándoklat indul május elején az Úr Jézus
Szent Köntöséhez Trierbe, május közepén Lourdes-ba, május végén Kárpát-
aljára, augusztus végén Páter Pio-hoz, valamint októberben a Szentföldre.
Ezekkel kapcsolatban érdeklődni a plébánián lehet.
Újtemplom: 
- A Szent István Karitász Csoport március 23-án (péntek) délelőtt 8 órától 11
óráig várja az érdeklődőket a Dr. Holló Lajos u. 11. szám alatti volt óvoda épület-
ben. - Zarándoklatot szervezünk a csíksomlyói búcsúra, amelyet május 26-án
fognak megtartani. Tervek szerint 25-én, pénteken indulunk és 28-án, pünkösd-
hétfőn jövünk vissza. Ellátás és szállás panziókban lesz. A részvételi díj 35000Ft.
Érdeklődni és jelentkezni lehet a Plébánián 20000Ft. előleg befizetésével. Kér-
jük, hogy akik szeretnének részt venni a szervezés miatt most vasárnap estig je-
lentkezzenek! - Március 25-én, nagyböjt 5. vasárnapján délelőtt 9 órakor Dr.
Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek atya tart szentmisét templomunkban. -
A következő hétvégén áttérünk a nyári időszámításra. Jövő vasárnap-
tól kezdve az esti szentmisék hétköznap is és vasárnap is 7 órakor
kezdődnek.-  Március 26-án, hétfőn délben 12 órakor kezdjük az 1000
Üdvözlégy Mária imádkozását.
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Árverési hirdetmények
Az önkormányzat aktuális hirdetéseit a város honlapján

(www.kiskunfelegyhaza.hu) illetve a Félegyházi Közlöny online
felületén (www.felegyhazikozlony.hu) olvashatják!

Anyakönyvi hírek
Meghaltak: Markolt Lászlóné Németh Blanka, Kovács Dezsőné Tóth
Ilona, Zanathy Lászlóné Sós Karolina, Fekete Józsefné Fábián Anna,
Rádi János, Romhányi Andrásné Tarjányi Ilona, Kocsis Imre, Molnár
István – Kiskunfélegyháza. Vessző Lászlóné Bene Gizella, Orbán Lász-
lóné Baracsi Margit Rozália – Kecskemét. 

Pályázati felhívás 
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata pályázatot hirdet vidámparki,
gasztronómiai, vásári és szórakoztató tevékenységet folytató magánvál-
lalkozások, egyesületek részére. A pályázat célja:  2012. évi MAJÁLIS (május
1.), valamint FÉLEGYHÁZI NAPOK - SZENT ISTVÁN ÜNNEPE (au-
gusztus 20.) rendezvények szórakoztató műsorok, kirakodó- és kézműves
vásár, étkeztetés, színpad- és hang-fény technika, vidámparki szolgáltatások
színvonalas szervezése, biztosítása.

A pályázat kiírója biztosítja:- a Kiskunfélegyháza Béke tér, valamint a Petőfi
- téri Hattyúház és Terasz Club előtti sétány szakaszának térítésmentes
használatát - a rendezvény idején a nyertes szolgáltatón túl más vállalkozónak
nem engedélyezi vendéglátó-ipari, vásáros és vidámparki tevékenység végzését
- a nyertes pályázó által szervezett árusok, vendéglátó-ipari terület foglalási díja
a pályázót illet meg. A szerződés meghatározása: - Megbízási szerződés a
2012. évi Majális műsor-, gasztronómiai-, szórakoztatató vidámpark és színpad
- technikai szolgáltatások nyújtására  - Megbízási szerződés a 2012. évi Félegy-
házi Napok - Szent István Ünnepe műsor-, gasztronómiai-, szórakoztatató
vidámpark és színpad - technikai szolgáltatások nyújtására. Az ajánlatok
bírálati szempontja: - díjtalan színpad és színpadtechnika - díjtalan műsor és
koncert biztosítása. Az alkalmassági követelmények - a pályázónak ren-
delkeznie kell a fesztivál szervezéséhez és biztosításához megfelelő szakhatósági
engedélyekkel. A pályázat postára adásának/ beadásának határideje: Ma-
jális rendezvényre: 2012. április 23-án 16:00 óráig folyamatos. Eredmény-
hirdetés: beérkezést követő 4 napon belül. Félegyházi Napok rendezvényre:
2012. május 21-én 16:00 óráig folyamatos. Eredményhirdetés: beérkezést
követő 15 napon belül. Az ajánlat benyújtásának címe: Kiskunfélegyháza
Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, 6100 Kiskunfélegyháza, Kos-
suth u. 1. I. emelet 31. sz. Művelődési Iroda.) A pályázatok tartalmi és formai
követelményei. Az ajánlatot 1 eredeti és 1 másolati példányban kell benyújtani,
az alábbiakat kell feltüntetni: „MAJÁLIS 2012”– Ajánlat” „Iktatóban nem bont-
ható fel!”, illetve „FÉLEGYHÁZI NAPOK 2012„ „Iktatóban nem bontható
fel!”. Az ajánlatok felbontásának helye, ideje:Helye: Kiskunfélegyháza Vá-
ros Önkormányzatának Polgármesteri Hivatal, Művelődési Iroda, 6100 Kiskun-
félegyháza, Kossuth L. u. 1., I. em. 31.,  iroda.  Majális rendezvényre benyúj-
tott pályázatok: 2012. április 24. 08:00 óra. Félegyházi Napok rendezvényre
benyújtott pályázatok: 2012. május 22. 08.00.
Az eljárás rendje: A pályázatok felbontása és az esetleges hiánypótlások
beérkezése után a pályázat kiírója a pályázókkal egy vagy több fordulóban,
egyenként tárgyal. A pályázat végleges tartalmát a pályázó részéről a tárgyalá-
son tett legutolsó ajánlat határozza meg. A pályázat kiírója a nyertes pályázót
döntést követően levélben értesíti.   Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata

Ittas vezetőket fogtak
A hosszú hétvége alatt sem tétlenkedtek a Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság
Közlekedési Osztályának munkatársai. Az Országos Rendőr-főkapitányság által
elrendelt fokozott ellenőrzések eredményeként 4 ittas vezetővel szemben in-
tézkedtek a rendőrök. 1 esetben közigazgatási hatósági eljárás indult (melyben
a sofőr 200 000 Ft-os pénzbírságra számíthat), a másik 3 esetben a véralkohol
koncentrációja olyan magas értéket mutatott, ami miatt büntetőeljárást indított
a hatóság. Ezekben az esetekben a bíróság hoz majd ítéletet. 

Sikeresen zárult a nyomozás
Március második hetében ismeretlenek törtek be egy Molnár Béla utcai lakat-
lan házba és onnan konvektorokat, csillárokat és egyéb színesfémeket tartal-
mazó használati tárgyakat vittek el 81. 000 Ft értékben.  A rendőrség gyors és
hatékony munkájának és a szemtanúk segítségének köszönhetően már a beje-
lentést követő napon a gyanúsítottak előállítására és kihallgatására került sor. A
két fiatal férfi a bűncselekmény elkövetését a kihallgatás során elismerte.

2012. március 23.6. oldal Félegyházi Közlöny
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Hatodik hely a szellemi diákolimpián

Középiskolás kategóriában az ország 49
iskolájából indult csapat, melyből először 24
jutott az országos elődöntőbe, ahonnan 8
csapat mérkőzhetett a Dombóváron rendezett
országos döntőben.

Általános megállapítás, hogy az utóbbi 5 év
legkeményebb, legszínvonalasabb versenyét
rendezték, ahol a végső győzelmet a szombat-
helyi Nagy Lajos Gimnázium érte el a váci
Boronkay György Műszaki Középiskola és
Gimnázium, illetve a dombóvári Illyés Gyula

Gimnázium csapata előtt. (A sokkal jobb
feltételekkel rendelkező dunántúli iskolákkal
nagyon nehéz volt felvenni a versenyt.
Jellemző, hogy a 8 fős mezőnyben egyetlen
„Dunán inneni” középiskola szerepelt, a fél-
egyházi Móra gimnázium.) A kiskunfélegy-
házi Móra Ferenc Gimnázium fiatal csapata –
Nagy Ferenc tanár felkészítésével – az orszá-
gos VI. helyen zárta a versenysorozatot. A
csapat tagjai: Vajda Dániel 11/E, Nemes Nagy
Anna 11/A, Terjék Dóra 10/E, és Zsígó Anett
10/E voltak.

Március 3.-án rendezték meg
a XI. Kiskunkupa Römibaj-
nokságot. 

A félegyháziak mellett Buda-
pestről, Szegedről, Kecske-
métről, Csongrádról, Hódmező-
vásárhelyről, Kiskunmajsáról,
Soltvadkertről, összesen 37 fő vett
részt, köztük 7 női ver- senyző. A
végeredmény: I. Fazekas Imre
(Kiskunfélegyháza), II. Hajdú
Sándor (Csongrád), III. Bocsárdi
Zsuzsanna (Budapest), IV.
Németh Attila (Hódmező-
vásárhely).

Fazekas Imre nyerte a römibajnokságot

Pontszerzés a nyitányon
Bácsalmás – KHTK 1:1 (1:1).
Bácsalmás, 50 néző. Vezette: Atyánszky László,
Otthentál István, Tóth Pál. 
Bácsalmás: Géci, Rothplung (Eckert), Ivko-
vics, Bögre, Barcsák G., Dr. Barcsák E., Sus-
njar, Bjeletic (Cs. Kovács), Rudics, Snyehola,
Paplógó. Edző: Florin Nenad.
KHTK: Tóth, Lénárt (Busa), Kneiszel, Hor-
váth (Forgó), Nemes, Ormándi (Terjék),
Vidé- ki, Fricska, Nádasdi (Cseh), Katona,
Szabó (Berta). Edző: Kertész János.
Gólszerzők: Susnjar illetve Katona. Kitűnt:
Bjeletic, Barcsák G., Dr. Barcsák E., Bögre
illetve Nemes, Kneiszel, Vidéki, Katona. Ifi:
1:1 (1:0)

Köszönet a segítségért!Tüdőtranszplantációhoz
szükséges anyagi forrás előteremtése végett szer-
vezett gyűjtést a félegyházi Eszik László, mely
eredményes volt, a műtét pedig sikeresnek bi-
zonyult. A gyógyulás azonban hosszú folyamat,
melyhez pénzre van szükség. A polgármesteri hi-
vatal aulájában e célból gyűjtődoboz került kihe-
lyezésre. A gyűjtődobozon kívül egy számlaszám
is rendelkezésére áll az adakozni kívánóknak:
OTP 11773322-00381310.

Lomtalanítás a külterületen!

Értesítjük városunk érintett lakosságát, hogy 2012.
március 31-én (szombat) a Halesz, Galambos,
Szabó-hegy, Ring-hegy és 2012. április 1-én (va-
sárnap) a Selymes, Aranyhegyi ltp., Zöldmező ltp.
Alpári úti hobbik, Nasztej Kft. tehenészete, Me-
zőgazdasági bolt, Kis-Szegedi út térségében a
Csongrádi Víz- és Kommunális Kft. lomtalanítási
akciót szervez Kiskunfélegyháza Város külterü-
letén.

A gyűjtőhelyekre olyan alkalmilag képződött vagy
felhalmozódott települési szilárd hulladék helyez-
hető ki, amely a hulladékgyűjtést végző közszol-
gáltató által rendszeresített, az ingatlantulajdonos
által rendszeresen használt gyűjtőedényzetben mé-
rete miatt nem helyezhető el.
A  GYŰJTŐHELYEKRE NEM HELYEZ-
HETŐ KI: ZÖLDHULLADÉK,  MEZŐGAZ-
DASÁGI HULLADÉK, HÁZTARTÁSI
SZEMÉT, ÉPÍTÉSI TÖRMELÉK, ÁLLATI
EREDETŰ HULLADÉK, ÁLLATI HULLA,
VESZÉLYES HULLADÉK.
Az előző bekezdésben felsorolt, tiltott hulladék
gyűjtőhelyre történő kihelyezése esetén az elkö-
vető szabálysértést követ el és a szabálysértésekről
szóló 218/1999. (XII.28.) Korm. rendelet 7. §. (2)
bekezdése értelmében 100.000,- Ft-ig terjedő
pénzbírsággal sújtható.Kérjük az érintett lakossá-
got, hogy lomtárgyaikat a megjelölt napon 12.00
óráig szíveskedjen kihelyezni a megadott
gyűjtőhelyekre a közszolgáltató által elhelyezett nyi-
tott konténerekbe. A gyűjtőhelyek az alábbiak:
2012. március 31-én (szombaton), Halesz: 1. II.
dűlő eleje – aszfalt út felöl, 2. VI. dűlő eleje – asz-
falt út felöl, 3. Fekete erdei dűlő – Halasi földút
sarka. Felső-Galambos: 4. Külső-Galambosi Iskola-
dűlő eleje – aszfalt út felöl (Galambosi Büfével
szemben, a kőkereszt mellett),  5. Gazdaköri iskolá-
val szemben, Ring-hegy: 6. Ring-hegy I. dűlő – asz-
falt út mellet. XIII. kerület: 7. Majsai út –
Kisbolt-dűlő sarkánál: Galambosi –MÁV-megálló
után jobb oldalon Kiskunmajsa felé.
2012. április 1-én (vasárnap) Selymes: 8. III. dűlő
– erdő felöli vége.  További gyűjtőhelyek: 9. Alpári
úti hobbik: a csatorna előtti út és az alpári úttal
párhuzamos első útkereszteződésbe.  10.
Mezőgazdasági bolt mellé: a fakereskedés előtt lévő
terület.  11. Nasztej-tehenészet: a bejárattal szem-
ben a villanyoszlop mellet lévő terület. 12. Kis-
Szegedi úton a Gyémánt lakóparkkal szemben.  13.
Bárány u. – játszótér sarok (Aranyhegyi ltp.).  14.
Mészöly Gy u. – Kocsis P. u. sarok (Zöldmező ltp.).

Kérjük a Tisztelt lakosságot, hogy a lomhul-
ladékot a konténerekbe szíveskedjenek

beletenni! Környezetünk tisztasága érdekében
tett segítségüket előre is köszönjük!

Kiskunfélegyháza Város Polgármesteri Hivatal
Gazdasági Iroda – Városüzemeltetési Csoport

Siker az extra-ligában
A tavaszi fordulóban a Szécsény elleni 5:5 és a
pécsiek elleni 7:3-as győzelem után az esély-
esebb békésiekkel szemben idegenben elért
5:5 aranyú döntetlen komoly sikernek számít.
Vajda-Korponai párosunk, illetve Vajda és
Móricz remek játékkal 2-2 győzelmet aratott.
Március 17-én Szombathelyen ismét 9:1–re
nyert a Félegyházi ASI I-es csapata. A páros
győzelemét követően Vajda, Móricz 3-3, míg
Korponai 2 mérkőzést nyert.  Ezzel az ered-
ménnyel biztosan tartják a tabella 3-4. helyét.
A hátralévő négy mérkőzésen legalább két
győzelemre esélyesek játékosaink. Március
25-én Szeged, március 20-án a CUSE lesz az
ellenfél.                                          -némedi-
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Rekedt Nagy Réka magyar bajnok!
Az elmúlt hét eseménydúsan telt a Kiskunfél-
egyházi Vasas TK birkózóinak. Belgrádban,
március 8-án az Európa bajnokságon Szabó
Emese ezúttal nem az eredeti súlycsoport-
jában, az 55 kg-ban, hanem egyel feljebb az 59
kg-mosok között versenyzett. Az első fordu-
lóban legyőzte svájci ellenfelét, de a
negyeddöntőben nem bírt a belorusz lánnyal
és a 10. helyen végzett.

Lajosmizsén, március 10-én rendeztek szabad-
fogású diák és serdülő versenyt, amelyen hat
félegyházi fiú lépett szőnyegre és mindannyian
érmet tudtak szerezni. Diák korosztály: 29 kg:
1. Szöllősy Balázs, 46 kg: 1. Czibolya Máté, 54
kg: 1. Czibolya Milán, 69 kg: 2. Szécsényi
Ádám. Serdülők: 42 kg: 3. Vidéki Roland,
54 kg: 3. Seres Gergő. Budajenőn, már-
cius 11-én szumóversenyt rendeztek,
amely az idősebb korosztálynak fel-
készülés volt az idén Pesterzsébe-
ten megrendezendő Európa bajnok-
ságra. Az U 16-os és az U 18-as kor-
osztályban szereplő Rekedt Nagy
Nóra a súlycsoportjában nem talált
legyőzőre és mindkét kategóriában
első lett. A fiatalabbaknak is ko-

moly volt a tét, mert nekik pedig itt rendezték az
idei magyar bajnokságot. Az U 12-es korcso-
port 40 kg-mos súlycsoportjában versenyző
Rekedt Nagy Réka minden el-
lenfelét legyőzve magyar
bajnoki címet szerzett.
Edzők: Ván Jenő, Sza-
bó József és Kelemen
András

Szekeres Sebestyén 

az emlékverseny győztese

Az elmúlt hétvégén tartották
meg városunkban a VII. Lász-
ló Jenő Sakk Emlékversenyt,
melynek a Kiskunfélegyházi
Szakképző Intézmény és Kol-
légium Kossuth Lajos Közép-
iskolája és Szakiskolája adott
otthont.

A korábbi győztesek közül Karsai István jött
el a megmérettetésre. A mezőny erősségét bi-
zonyítja, hogy ezúttal csak bronzérmet szer-
zett. Az emlékversenyen ismét új bajnokot
avattak. A vándorserlegre Keresztes, Karsai,
Varga, Ábel és Kovács neve mellé az idén
Szekeres Sebestyén neve is felkerül. Ifjúsági
korosztályban Hideg Ferenc Bendegúz di-
adalmaskodott. A versenyen évek-óta játszik
több sakk-dinasztia is, idén a Hideg, a Szeke-
res család, kik most is jeleskedtek az
éremgyűjtögetésben. A torna főszervezője az
alapító, László Zsolt volt, a versenybírói teen-
dőket Seres László látta el.

A kiskunfélegyházi falmászók ismét hallat-
nak magukról. Szolnokon, a diákolimpiát
követő első megméretetésen Molnár Eszter
serdülő kategóriában 2. helyezést, Simon
Fanni junior kategóriában ugyancsak 2.
helyezést ért el, míg Simon Gergely az ifi A
kategóriában a dobogó legfelső fokára áll-
hatott fel.

A szervezők elképesztő munkája elismeré-
sekén, és talán az elmúlt évben rendezett jó
hangulatú versenyre is emlékezve, ismét meg-
jelentek a mászófal alatt az ország legne-
vesebb versenyzői. A különböző kategóriák-
ban megrendezett versenyen sokan ismét ma-
radandót alkottak. A selejtező során a mászók
szembesültek saját erőnlétükkel, felkészült-
ségükkel, és sikerélményben is volt részük bő-
ven. A döntők aztán igazi „csemegeként” ke-
rültek terítőre. A DSZDSE versenyzői sikerrel
küzdették le a nehezen megoldható akadályo-
kat. Simon Gergely 100%-os teljesítményével

korosztályában az első helyen végzett. Nem
kisebb teljesítményt tanúsított Simon Fanni,
és Molnár Eszter sem. Fábián József növendé-
kei ismételten tovább öregbítették városunk
hírnevét, és falmászóink tanúbizonyságot tet-
tek arról, hogy Kiskunfélegyháza sportéleté-
nek ők is szerves részei.

Simon Gergely ismét aranyérmes lett

Arany és ezüstérem lett focistáink jutalma
Március 7-én a Kiskunfélegyházi HTK ovisai
és U13-as csapatai szerepeltek egy-egy hazai
rendezésű teremtornán, melyen sikeresen sze-
repeltek, hiszen arany és ezüstérmet szereztek. A
gyerekek megmutatták, hogy jó úton jár az
utánpótlás nevelés a KHTK labdarúgóinál.

Eredmények, U7: Az ovisok a második he-
lyezést érték el a tornán, nagy öröm volt, hogy
a csapatban tizenegy játékos szerepelt. A torna
válogatottjába bekerült Szécsényi Bálint és
Czinege Eszter. Játékosok: Síber Szofi, Síber

Glória, Czinege Eszter,
Szécsényi Bálint, Szász
Martin, Téti Kevin, Sza-
bó Bence, Pál Péter, Zs.
Juhász Zsombor, Zsígó
Laci, Szabó Misi. Edző:
Tóth Péter
U13: Csapatunk arany-
érmet szerzett, az ötcsa-
patos tornán, ahol a KHTK egyes és kettes
csapata mellett még szerepelt Szentes, Izsák
és Jakabszállás is. Edző: Síber Mátyás.

„Ifjúság Európáért Talál-
kozó” az angliai New-
bury-ben 2012. július 20-
27-ig Kiskunfélegyháza
Város Önkormányzata és
a Testvérvárosi Egyesület 2012-ben is célul tűzte ki,
hogy az európai kultúrát,  a hagyományokat mind
szélesebb körben bemutatja  a Kiskunfélegyházán
élő lakosoknak és fiataloknak. Ezért olyan  16-25 év
közötti fiatalok jelentkezését várjuk, akik szeret-
nének külföldi fiatalokkal szorosabb kapcsolatot
kiépíteni, és a 2012.évi Olimpia szellemében egy iz-
galmas hetet Angliában eltölteni. A kiutazás költ-
ségei, illetve a találkozó hozzájárulási költségei a
kiutazót terhelik.  Jelentkezési határidő: 2012. április
3. kedd. Várjuk jelentkezésüket! További információ
kérhető: Tel: 06-76/562-039. 
E-mail: dongo.anita@kiskunfelegyhaza.hu

Olimpia Londonban

KÜLFÖLDI MUNKAVÁLLALÁSRA 
ALKALMAS OKLEVELET ADÓ

MASSZŐRTANFOLYAM
Indul: Kiskunhalas ápr.26-á

Kiskunfélegyháza  máj. 05-én

ÁR: 45.000Ft
Részletfizetés, további kedvezmények!

Érd: 30/365-7510
Nyilvántartási sz.: 00111-2011
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